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● ● مدتی است که شماره  192شرکت مخابرات
زمــان اذان شرعی بجنورد را اعــام نمی کند.
خواهشمندم برای برقراری آن اقدام شود.

خرب
روز گذشته به ثبت رسید؛

کوسه؛ سردترین نقطه کشور

صدیقی -کوسه طی  24ساعت منتهی به صبح
روز گذشته با کمینه دمای منفی  2درجه سانتی
گراد ،سردترین نقطه کشور و شهرستان شیروان
با منفی یک درجــه سانتی گــراد سردترین نقطه
استان بــود .به گفته رئیس پیش بینی اداره کل
هواشناسی خراسان شمالی بررسی نقشه های
هواشناسی بیانگر جوی پایدار تا فردا در منطقه
است« .هاشمی» گفت :پدیده غالب طی امروز و
فردا در اکثر مناطق افزایش ابر و وزش باد خواهد
بــود .به گــزارش اداره کل هواشناسی طی 24
ساعت منتهی به صبح روز گذشته ،اسماعیل آباد
با بیشینه دمای  20درجه سانتی گراد گرم ترین
نقطه استان بود .همچنین در همین مدت بجنورد
به ترتیب دارای بیشینه و کمینه دمــای  ۱۷و ۲
درجه سانتی گراد بود.

خراسان شمالی  ۴۹سال پیش
در روزنامه

مسابقات درسی در شیروان
روزنامه خراسان در شماره  5956که  29دی
 1348به چــاپ رسید ،در مطلبی در ستون
«خبرنگاران ما از شهرستانها گزارش میدهند»
از برگزاری مسابقات درسی در شیروان خبر
داده است .در این مطلب می خوانیم« :مسابقات
درســی دانــش آم ــوزان ممتاز دبیرستان های
شــیــروان زیــر نظر اداره آمــوزش و پــرورش و با
همکاری آقایان حبیبی رئیس آموزش متوسطه
و وثوق مسئول آموزش ابتدایی با نظم خاصی
برگزار شد ».در مطلبی دیگر در این ستون با تیتر
«بارندگی» آمده است« :ریــزش شدید بــاران از
بامداد روز  22دیماه در شهر {اسفراین} و حومه
بمدت 24ساعت ادامه داشت .چون کشاورزان و
باغداران تا این تاریخ از این نعمت بزرگ برخوردار
نشده بودند باعث شــادی کلیه آنها گردید».
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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

سرگردانی زائران اربعین
برای تامین دینار

اسدی -تامین ارز برای زائران اربعین یکی از مسائلی
است که هر سال با توجه به حجم باالی درخواست
در زمان مربوطه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
تا سال  95که ارز مسافرتی حذف نشده بود زائران
میتوانستند تا  ۲۰۰دالر با نرخ مبادله ای دریافت
کنند اما از سال  96توزیع دالر مبادله ای به روال
قبل انجام نشد ،سال گذشته زائران میتوانستند ارز
مورد نیازشان را از بازار آزاد و در واقع از صرافیها
تهیه کنند اما با هماهنگیهایی که برای ارائه خدمات
بانکی در پایان ه های مرزی به ویژه در استان های
ک ها به ارائه
محل تردد زائران انجام شد ،برخی بان 
دینار به زائران اقدام کردند .اما امسال گویا برخی
زائران بالتکلیف و سرگردان هستند و مشکالتی در
تامین دینار در استان وجود دارد .در عین حال به
نظر می رسد موضوع ایجاد شده متولی خاصی در
استان ندارد زیرا سازمان حج و زیارت استان از نحوه
تامین دینار زائران ابراز بی اطالعی می کند.در چند
روز گذشته برخی زائران اربعین در تماس با تحریریه

روزنامه «خراسان شمالی» ،مسائلی را در خصوص
عدم تامین دینار یا نبود دینار در استان مطرح کردند.
یکی از این زائران با بیان این که در ابتدا قصدی برای
تهیه دینار نداشتیم و می خواستیم با ریال وارد عراق
شویم ،افزود :در اخبار شنیدیم که بهتر است زائران
از دینار عراق استفاده کنند از این رو ما هم تصمیم
گرفتیم دینار تهیه کنیم.
وی با بیان این که در دو روز مختلف به چند مرکز
فروش ارز مراجعه کرده اند ،ادامه داد :همه آن ها می
گویند دینار یا اجازه خرید و فروش ارز را ندارند اما
در بازار سیاه دینار وجود دارد ولی بیش از  10هزار
تومان فروخته می شود.یکی دیگر از زائران هم گفت:
ما درخصوص تامین دینار سرگردان هستیم و نمی
دانیم به درستی چه کار باید بکنیم.وی با بیان این که
قصد داریم پیاده از مرز عراق عبور و زودتر سفرمان را
شروع کنیم ،افزود :هنوز گرفتار تامین دینار هستیم
و برای این موضوع به چند بانک مراجعه کرده ایم اما
جواب درستی نگرفته ایم.

ُمهر تعطیلی روی طرح میقات الرضا

(ع)

مرتضوی -طرح ملی میقات الــرضــا(ع) از سال
 93در راستای اشتغال زایی ،احیا و نوسازی بقاع
متبرکه در استان های خراسان شمالی ،جنوبی و
رضوی ،گلستان ،مازندران و سمنان کلید خورد.
با این که  4سال از اجرای این طرح در خراسان
شمالی می گذرد اما نتوانسته اعتبار چندانی را
به خود اختصاص دهد و ُمهر تعطیلی بر آن خورده
است.
در هــمــیــن بــاره ،مدیرکل اوقـــاف و ام ــور خیریه
خراسان شمالی با بیان این که  6امامزاده در مسیر
جاده اصلی شامل احمد و محمود روستای چمن
بید ،ابراهیم روستای انصار ،سیاهدشت فاروج،
حمزة الرضای شیروان و سید عباس(ع) بجنورد
در طرح میقات الرضا(ع) قرار دارند و تاکنون 40
میلیارد و  500میلیون تومان برای این طرح هزینه
شده است ،اظهار کرد :بخشی از این اعتبار مربوط
به اعتبارات سفر رهبری و بخشی هم تملک دارایی
بوده است.
حجت االسالم «آسوده» در خصوص میزان اعتبار
اختصاص یافته سفر رهبری برای هزینه کرد در
این طرح گفت :به طور ویژه اعتباری برای طرح
اختصاص نیافت و از محل اعتبارات سفر رهبری
که به اوقاف تخصیص یافته بود ،هزینه شد.
وی ادامه داد :هزینه کرد بخشی از اعتبارات سفر

رهبری و تملک دارایــی موجب شد طرحی که از
ســال  93آغــاز شــده اســت تکانی بخورد ،در غیر
این صورت و با توجه به این که امامزادگان درآمد
چندانی ندارند ،اتفاقی رقم نمی خورد.
وی البته به ورود بخش خصوصی به عنوان یک
راهکار مهم و اساسی برای پیشرفت این طرح اشاره
کرد و گفت :در بحث واگذاری به بخش خصوصی
ورود کردیم و با اهالی روستای چمن بید ،شیروان
و فاروج صحبت شده تا در صورت آمادگی آن ها
از ظرفیت های موجود بهره بگیریم ،در غیر این
صورت فراخوان داده ایم تا از ظرفیت دیگر عالقه
مندان برای سرمایه گذاری بهره مند شویم.
وی با اشاره به این که اعتبار مورد نیاز برای تکمیل
طرح میقات الرضا(ع) در این  6امامزاده شامل
احداث زائرسرا ،محوطه سازی و فضاهای فرهنگی
 30میلیارد تومان اســت ،تصریح کــرد :در طرح
میقات الرضا(ع) وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
و سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ورود کردند
و مقرر شد بیشتر به این طرح بها داده شود اما در
کل موفق نبودیم و اعتبار چندانی اختصاص داده
نشد و انتظار می رود استانداری و سازمان برنامه و
بودجه استان به این طرح که موجب اشتغال زایی و
رونق مباحث فرهنگی و گردشگری می شود ،توجه
کنند.

مسئول یکی از مراکز خرید و فروش سکه و ارز در
استان با بیان این که صرافی ها اجازه ورود به مبحث
دینار را نــدارنــد ،اف ــزود :در واقــع االن اصــا دینار
نداریم ،اما قیمت آن  6تا  7هزار تومان است و در بازار
سیاه قیمت آن به  13هزار تومان هم می رسد.
وی که به ذکر نام خود در این گزارش تمایلی ندارد،
اضافه کرد :زائران باید مراقب افراد سودجو باشند
زیرا افزایش تقاضا موجب حضور سودجویان زیادی
در بازار ارز شده است.
در همین باره خبرنگار ما با مدیر حج و زیارت خراسان
شمالی در خصوص چگونگی تامین دینار زائــران
اربعین تماس گرفت که «محمد باقر قاصری» گفت:
در جریان نیستم و زائران باید دینار را از صرافی ها
تهیه کنند و فقط شنیده ام که صرافی به استان آمده
و دینار می فروشد.
وی اضافه کرد :تاکنون ورود نکردیم و در شرح وظایف
ایــن ســازمــان چنین مسئله ای تعریف نشده است
که حج و زیــارت با یک صرافی دربــاره تامین دینار
صحبت کند.وی اظهارکرد :اگر ستاد مرکزی اربعین
تشخیص دهد چنین مسئله ای را به ما واگذار کند و
از ما بخواهد پیگیر باشیم ،این مسئله را پیگیری می
کنیم.وی خاطرنشان کرد :به نظر می رسد اگر قرار
بر پیگیری باشد ،ستاد مرکزی استان باید ورود کند،
ضمن این که مسئله شخصی است و ارتباطی به ستاد
ندارد.اما یکی از فروشندگان سکه و ارز به خبرنگار ما

وی اضافه کرد :اگر اعتبار اختصاص پیدا کند می
توانیم فاز به فاز پیش برویم.
حجت االسالم «آســوده» با اشاره به این که برای
اتمام طرح ،زمانی مشخص نشده است ،تصریح
کرد :توسعه طرح میقات الرضا(ع) در دستور کار
قــرار دارد و  11امــامــزاده در شهرهای شیروان،
اسفراین ،گرمه و جاجرم ،فاروج و بجنورد به این
طرح اضافه می شوند.
وی با بیان این که هدف از اجــرای طرح میقات
الرضا(ع) تبدیل امامزاده ها به مجتمع خدماتی
و رفاهی اســت تا نیاز زائــران رفــع شــود ،تصریح
کرد :هر چند اقدامات خوبی در امامزادگان این
طرح انجام شده است اما هنوز نیازمند اقدامات
دیگری همچون آسفالت راه ،ساخت سکو برای
نشستن ،فضای سبز ،احداث بازارچه ،آب شرب و
 ...هستیم.
معاون هماهنگی امــور اقتصادی و توسعه منابع
استاندار خراسان شمالی نیز با بیان این که طبق
پیگیری که در زمانی که عهده دار ریاست سازمان
مدیریت و برنامه ریــزی بــودم انــجــام گــرفــت ،از
فرمانداران خواسته بودیم اعتبار بگذارند ،تصریح
کرد :شاید سیاست فعلی ریاست سازمان برنامه و
بودجه چنین چیزی نباشد ،از طرف دیگر اداره کل
اوقاف و امور خیریه فعال نبود و به نظر می رسد این
طرح به طور کلی بایکوت شده است.
«پورعیسی» اضافه کرد :هر چند معتقدم اگر این
طرح اجــرا شــود ،امامزادگان حکم مجتمع های

گفت :امسال هیچ کدام از صرافی ها مجاز به عرضه
دینار نیستند و زائران در مرز می توانند با روادیدشان
دینار تهیه کنند اما محدودیت توزیع وجود دارد و فقط
تا سقف  100دالر به آن ها دینار پرداخت می شود.
وی با بیان این که زائران باید  10و  50هزار تومانی
به همراه داشته باشند ،افــزود :گفته می شود قرار
است دینار عراق به قیمت سامانه نیما و هزار و 200
تومان مبادله شود.
وی با بیان این که متاسفانه در این روزهــا زائــران
زیــادی بــرای تامین دینار به ما مراجعه می کنند،
اضافه کرد :اطالع رسانی ها در استان در این باره
ضعیف بوده و زائران را سرگردان کرده است.
مشکالت مطرح شده در استان در حالی است که
بیست و چهارم ماه جاری معاون امنیتی وزارت کشور
از پرداخت دینار به زائران اربعین امسال خبر داد و
گفت :ارز زائــران اربعین امسال به صورت «دینار»
پرداخت میشود و بانک هــای «نجف»« ،کربال» و
«بغداد» در کشور عراق امر تخصیص آن را به زائران
اربعین حسینی انجام می دهند و در ایــن راستا
هماهنگیهای الزم انجام شده است.
«حسین ذوالفقاری» به بانک های عامل در کشور
ک های ملی ،پارسیان و توسعه
اشاره کرد و افزود:بان 
تعاون اسالمی در شعب  5گانه خود در مرزهای سه
گانه آمــاده پرداخت ارز به صــورت دینار به زائــران
اربعین حسینی هستند.

بین راهی را پیدا خواهند کرد اما بعد از تغییر و
تحوالت انجام گرفته ،اداره کل اوقاف و امور خیریه
و سازمان برنامه و بودجه پیگیری نکردند.
وی با اشاره به این که ساالنه همایشی برگزار می
شد ،تصریح کرد :اداره کل اوقاف و امور خیریه
استان در این طرح ضعیف عمل کرد ،در حالی
که می توانست با استانداری ،سازمان برنامه و
بودجه و فرمانداران توافقات چند جانبه امضا و
طی چند سال در خصوص تکمیل طرح و تامین
اعتبار اقدام کند اما این اتفاق نیفتاده و عملیاتی
نشده است.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
هــم در خصوص تامین و تخصیص اعتبار طرح
میقات الرضا(ع) گفت :طرح مطالعاتی و توجیهی
در خصوص این طرح ندیده ام که از سوی اداره کل
اوقاف به سازمان ارائه شده باشد و برای نخستین
بار است که درباره این طرح می شنوم.
«عالی» اضافه کرد :می توان با طرح آن در کارگروه
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و
تصویب در شورای برنامه ریزی برای تامین اعتبار
آن اقدام کرد.
وی با بیان این که ممکن است اعتبار این طرح از
اعتبارات ملی تامین شود ،اظهار کرد :نگاه ما این
است که اگر اداره کل اوقاف و امور خیریه استان
چنین برنامه ای دارد ،با ارائه طرح به سازمان و
مشارکت بخش خصوصی می توان آن را احیا کرد
و نگاه دولتی نباید به این مقوله داشت.

اخبار
طی درگیری با شکارچیان متخلف در
پارک ملی گلستان اتفاق افتاد؛

شهادت یک محیط بان

صدیقی -درگیری محیط بانان با شکارچیان
متخلف در پارک ملی گلستان و در حوزه قضایی
و استحفاظی خراسان شمالی ،یک شهید و 3
زخمی بــر جــا گــذاشــت .بــه گ ــزارش خبرنگار ما
بامداد روز چهارشنبه ،محیط بانان استان گلستان
حین گشت زنی در پارک ملی گلستان با تعدادی
شکارچی متخلف بــرخــورد کــردنــد کــه منجر به
درگیری فیزیکی و تیراندازی شد و در این درگیری
یکی از محیط بانان با گلوله مستقیم شکارچیان در
دم شهید شد و سه نفر دیگر با سالح سرد به شدت
مجروح شدند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی با
بیان این که تعداد شکارچیان متخلف حدود  8نفر
بود ،اظهار کرد :بعد از درگیری که در پارک ملی
گلستان در حوزه قضایی و استحفاظی خراسان
شمالی بین محیط بانان گلستان با شکارچیان
متخلف رخ داد بالفاصله بعد از اطــاع از این
اتفاق محیط بانان منطقه قورخود به کمک آن ها
شتافتند اما یکی از محیط بانان در دم شهید شد
و سه نفر که به وسیله سالح سرد به شدت مجروح
شده بودند با کمک هالل احمر و اورژانس استان
به بیمارستان پورسینای آشخانه منتقل شدند.
«مطهری» افــزود :زخمی ها در بیمارستان تحت
مداوا قرار گرفتند که دو نفر از آن ها حال شان رو
به بهبود است اما یکی از مجروحان به علت شدت
جراحات وارد شده بــرای سیر مراحل درمــان به
بیمارستان امــام حسن (ع) بجنورد منتقل شد.
وی با بیان این که از متخلفان دو الشه شکار به
همراه سایر ادوات کشف و ضبط شد ،تصریح کرد:
شکارچیان متخلف که دارای اسلحه شکاری غیر
مجاز و جنگی بودند بعد از درگیری و ضرب و شتم
محیط بانان از صحنه گریختند و ماموران قانون در
تعقیب آن ها هستند و به زودی به چنگال عدالت
خواهند افتاد .وی خاطرنشان کرد :این چهارمین
محیط بانی است که در خراسان شمالی در حوزه
حفاظت از محیط زیست شهید می شود.

جریمه عرضه کننده گوشت
فاسد

صدیقی -عرضه کننده گوشت فاسد به پرداخت
جریمه محکوم شد .مدیرکل تعزیرات حکومتی
استان گفت :بــازرســان دام پزشکی استان طی
بازرسی از یک قصابی در بجنورد موفق به کشف
مــقــدار زیـــادی گــوشــت تــاریــخ مــصــرف گذشته و
فاسد شدند« .سیدالموسوی» افزود :ارزش ریالی
کاالی کشف شده  20میلیون ریال است.

